ZAPISNIK
nadaljevanja 23. redne seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto, ki je bila v
etrtek, 24. septembra 2009, ob 16. uri v sejni dvorani Mestne ob ine Novo mesto,
Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž)
Sejo je pri el in vodil Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, na za etku pozdravil
lanice in lane ob inskega sveta ter vse prisotne na seji.
Ugotovitev sklep nosti
V skladu z drugim odstavkom 28. lena poslovnika ob inskega sveta je bilo ob 16.10 uri
ugotovljeno, da je na seji prisotnih 20 lanic in lanov ob inskega sveta, da je ob inski svet v
skladu s 43. lenom poslovnika sklep en ter da lahko nadaljuje z delom.
Naknadno se je seje udeležilo še šest lanov ob inskega sveta tako, da je bilo na seji
prisotnih skupaj 26 lanic in lanov ob inskega sveta.
Navzo i:
a) lanice in lani ob inskega sveta:
Ana Bilbija, Štefan David, dr. Boris Dular, Miloš Dular, Matjaž Engel, Ivan Grill, Elizabeta
Horvat, Zdenko Ivan i , Tadej Kapš, Franci Kek, Gregor Klemen i , Janez Kramar, Rafko
Križman, Tomaž Levi ar, Mojca Novak, Igor Perhaj, mag. Janez Pezelj, Mitja Simi , Darinka
Smrke, Cirila Surina Zajc, Sašo Stojanovi Len i , Bojan Tudija, Alojz Turk, Martina
Vrhovnik, Alojz Zupan i ter Marija Zupan i
Opravi eno odsotni: Bojan Kekec, Jasna Šinkovec in mag. Adolf Zupan.
b) ob inska uprava:
•
•
−
−
−
−
−
−
−
−

Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto;
predstavniki ob inske uprave:
mag. Sašo Murti , direktor ob inske uprave,
Irena Poto ar Papež, vodja Kabineta župana,
Darinka Redling, vodja Oddelka za finance in ra unovodstvo,
Darja Plantan, vodja službe za investicije,
Jože Florijan i , vodja Oddelka za splošne zadeve,
mag. Jože Kobe, vodja Oddelka za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo,
Peter Judež, vodja ob inskega inšpektorata,
Suzana Virc, v.d. vodje Oddelka za razvoj in premoženjske zadeve,
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−
−
−
−
−
−
−

Monika Mežan, Oddelek za pravne zadeve,
Pavle Jeni , služba za investicije,
Izidor Jerala, Oddelek za prostor,
Jure Duh, Oddelek za komunalne zadeve, krajevne skupnosti in kmetijstvo,
Ton ka Novak, Oddelek za družbene dejavnosti,
Darko Habjani , služba ob inskega sveta,
Peter Fabjan i , služba ob inskega sveta.

c) ostali prisotni:
− mag. Franci Ba ar, predsednik Nadzornega odbora Mestne ob ine Novo mesto,
− predstavniki medijev.
Župan je obvestil lanice in lane ob inskega sveta, da so gradivo za nadaljevanje 23. seje
Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto prejeli ob sklicu 23. seje in sicer to ko:
18. (16) Predlog odloka o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje v
Mestni ob ini novo mesto – prva obravnava ter
na 23. seji dne 9. 7. 2009 poro ilo Odbora za družbene dejavnosti.

K 18. (16) to ki
Predlog odloka
o koncesiji za izvajanje programa predšolske vzgoje v Mestni ob ini novo mesto –
prva obravnava
Uvodne informacije je na seji podal Jože Florijan i , vodja Oddelka za splošne zadeve.
Poro ilo Odbora za družbene dejavnosti je na seji podal:
Štefan David, predsednik Odbora za družbene dejavnosti.
V razpravi so sodelovali:
Ana Bilbija (v aprilu je bil na Odboru za dav no politiko, prora un in finance sprejet sklep, da
se pred podelitvijo koncesije preveri podeljevanje koncesij obstoje im vrtcem in nujnost
sprejetja tega odloka; v v erajšnjem asopisu Delo pa je napisano, da so vsi otroci v vrtce
sprejeti in da se v bodo e pri akuje nekoliko manjši vpis v vrtce eprav bo vanje vklju enih
višji % otrok in zato ne vidi potrebe po sprejetju odloka),
Darinka Smrke (ni razloga za sprejem odloka zaradi županove izjave v v erajšnjem asopisu
Delo in zaradi možnosti, ki jo daje 34. len Zakona o vrtcih in po katerem se financira
zasebni Petrov vrtec; podpora zasebnim vrtcem v Novem mestu; vendar naj gredo po enaki
podjetniški poti kot vsi drugi in v primeru da bo MO NM imela potrebo po novih kapacitetah,
bo takrat pa financirala te kapacitete v zasebnih vrtcih; predvsem zaradi 34. lena, ki že
danes omogo a financiranje otrok v zasebnih vrtcih v primerih, da to MO NM potrebuje, je ta
odlok nesmiseln),
Marija Zupan i (mnenje, da e bi imeli sprejet tak odlok, ne bi bilo ni narobe, ker bi imela
MONM potem širšo paleto možnosti takrat, ko bi potrebovala varstvo za predšolske otroke in
bi se lahko odlo ila po navedenem 34. lenu ali pa podelila koncesijo ali kako druga e; e ne
bo potreb, se koncesije ne bo podeljevalo),
Alojzij Muhi (dejstvo je, da so vsi predšolski otroci v MONM pod streho; MONM je ena
redkih ob in v Slovenji, ki je to vprašanje uredila; z odlokom, ki ne bo sprejet jutri, se
pripravlja neka sigurnost; odlok in se ga ne bo za elo uveljavljati; vprašanje kdaj oz. ali se bo

2

sploh razpisovalo koncesije; odlok naj se izoblikuje, da se bo imelo en pošten akt, ki se bo v
prihodnosti uporabljal),
dr. Boris Dular (omogo ena mora biti razli na organizacija otroškega varstva; pripombe
podane na Odboru za družbene dejavnosti in uprava naj ob inske uprava preu i; nikakor se
ne bi smelo vzpostavitvi mehanizma, ki bi omogo al privilegiran položaj za nejavne vrtce;
predstavljeni in podani izra uni kažejo na to, da e bi ta sredstva imeli na razpolago javni
vrtci, bi pomenilo, da bi se lahko u inkovito, kakovostno in sproti obnavljali, tako pa se ve
kakšne težave so in kolikšna sredstva je potrebno vložiti, da se kaj zgodi; zaš ititi je potrebno
interes ob ine kot odgovorne nosilke otroškega varstva ter postaviti jasne pogoje, da kdor bi
se tega posla lotil ve, da bo to lahko nekaj let opravljal, ker gre za vprašanje ekipe ljudi, ki se
bo zaposlila in zadeve strokovno obvladovala; kriterije za izbiro koncesionarja je potrebno
bolj razdelati, ker so v odloku naštete le okvirne to ke in vse to v izogib kakršnih koli
pomislekov in preširokemu pojmovanju proste presoje posameznih kriterijev; ni potrebe, da
se sili v koncesijo, e pa se gre, naj se odlok dosti bolj natan no dore e, ker se je v
preteklosti s podelitvijo koncesij na tej ob ini že veliko nau ilo).
Ob inski svet je po razpravi sprejel
S K L E P št. 455
1.
Ob inski svet Mestne ob ine Novo mesto sprejme predlog odloka o koncesiji za
izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v prvi obravnavi.
2.
Pripravljalec do druge obravnave preu i vse pripombe in predloge lanov ob inskega
sveta in delovnih teles, podane ob prvi obravnavi predloga odloka o koncesiji za
izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva.
(14 ZA, 10 PROTI)
*
Alojzij Muhi , župan Mestne ob ine Novo mesto, je ob 16.26 uri zaklju il nadaljevanje 23.
seje Ob inskega sveta Mestne ob ine Novo mesto.
*
Številka: 032-21/2009
Datum: 24. 9. 2009

Zapisal
Darko Habjani

Župan
Mestne ob ine Novo mesto
Alojzij MUHI
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